
No último mês de agosto, os moradores mais curiosos 
e atentos das principais cidades brasileiras se depara
ram com mais de cinco mil envelopes secretos espalha
dos em pontos estratégicos da cidade. Neles, havia a 
seguinte inscrição: "Este envelope contém informações 
secretas. Só abra se você estiver preparado para saber 
a verdade". Mal sabiam que, na verdade, o tal envelope 
integrava uma série de ações que a R.E.F, nova agên
cia de publicidade e marketing da PlayArte, criou para 
o lançamento do filme "Apollo 18" no Brasil. A agência 
também é responsável por lançar os filmes "Manda
chuva" e "Os Três Mosqueteiros." No caso de "Apollo 
18", a ação envolveu o público brasileiro em sete fases, a 
começar pelos envelopes. Dentro deles, havia uma "pe
dra da lua", a cópia de um dos documentos Top Secrets 
e uma carta com código e senha para acesso na área 
restrita do hotsite, composto por fórum de discussão, 
promoções e informações sobre o filme, integrados com 
as principais mídias sociais. "O suspense das ações 

acompanha os mistérios que envolvem o filme. Cada 
parte da estratégia está amarrada com o mundo online, 
estimulando que as pessoas divulguem essa produção", 
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explica Fernando Calfat, diretor de mídia da agência, O 
objetivo de tais iniciativas foi gerar expectativa em re
lação ao filme. "Precisávamos provocar curiosidade no 
público para discutir o tema e in
centivar as pessoas a buscar infor
mação sobre o assunto", afirma o 
diretor de criação da R.E.F, Renato 
Pereira. 
Assim, para aumentar a visita na 
fanpage do filme, duas promoções 
foram lançadas nas redes sociais. 
Os mil primeiros internautas que 
curtiram a página ganharam in
gressos para assistir à pré-estreia 
do filme. Já a promoção "Virado 
pra Lua" levou o ganhador para 
conhecer a Nasa. Rara participar, 
bastava enviar um vídeo criativo 
com o tema: "Quais são os misté
rios que aconteceram na lua?". Os 
filmes foram postados no hotsite e 
a votação ocorreu por meio do voto 
popular. A campanha também con
tou com painéis no metrô, impac-

tando mais de três milhões de pessoas por dia, além de 
banners nos principais portais, com cerca de 150 milhões 
de impressões. 
Com o filme "Manda-Chuva", que estreia este mês, a 
ideia também é conquistar novos públicos e aproximar 
os personagens do cotidiano das pessoas. "Criamos um 
hotsite com informações sobre o filme e os personagens, 
promoções online e link para os antigos desenhos", diz 
Pereira. Entre as promoções, os primeiros mil fãs do 
"Manda-Chuva" que curtirem a fanpage ganharão in
gressos para assistir ao filme. Além disso, um quiz ficará 
disponível no hotsite durante cinco dias. Por dia, os pri
meiros cinco colocados que responderem às perguntas 
em menor tempo serão premiados com a camiseta exclu
siva do filme. 

Já quem quiser viver um dia na pele do personagem, terá 
que contar uma história vivida com os amigos que esteja 
relacionada com o estilo "Manda-Chuva" de ser. Essa 
história deverá conter elementos do desenho, tais como 
lata de lixo, telefone e guarda de rua. Além da história, 
o interessado deverá enviar uma foto com todos os par
ticipantes. As cinco melhores histórias irão para votação 
aberta ao público no hotsite. O prêmio será um passeio 
de limusine para toda turma, com direito a jantar num res
taurante nobre da cidade. 
Além disso, promotores de jornais gratuitos usarão 

camiseta personalizada do filme e 
distribuirão a publicação com um 
aplique de moeda, que dá direito 
a uma entrada gratuita para a es
treia do filme. Somando-se a essas 
ações, painéis com sensores serão 
aplicados nas estações de metrô. 
Tal adesivo divulgará o filme e tam
bém se comunicará com a pessoa 
quando ela se aproximar da peça. 
Em se tratando de mídia indoor, um 
painel interativo ficará exposto nos 
corredores do cinema, convidando 
as pessoas a assistir ao filme. 
Para "Os Três Mosqueteiros 3D", 
que estreia em outubro, a agência 
pretende adotar a mesma linha de 
estratégia. "Vamos buscar a essên
cia do filme para achar o gancho 
de ações nas redes sociais", desta
ca Pereira. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 464, p. 116-117, set. 2011.




